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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2013
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ
Σήμερα, 05 Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε σε 3 η Συνεδρίαση
για το έτος 2013 στο Αργοστόλι, στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Αίνου, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, το Δ.Σ. του Φορέα.
Παρόντα μέλη του Δ.Σ. με δικαίωμα ψήφου:
1. Γεωργία Καμάρη, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, ως Ειδική
Επιστήμων, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Σωτήριος Κουρής, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας &
Ιθάκης, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Νίκη Ευθυμιάτου-Κατσούνη, Δρ., Μέλος της Εταιρείας Προστασίας Φύσεως
Κεφαλονιάς & Ιθάκης, ως εκπρόσωπος των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων, Γραμματέας του Δ.Σ.
4. Παπαδάτος Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτικής Ενότητας Ελειού - Πρόννων,
ως εκπρόσωπος του Δήμου Κεφαλλονιάς (Αναπλ. Μέλος).
5. Παναγής Φωκάς, ΠΕ1 Γεωπόνος στο Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης
Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ.)
Αργοστολίου, ως εκπρόσωπος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Απόντες από τη Συνεδρίαση είναι:
1. Ο κ. Ιωάννης Ζαφειράτος, Μηχανικός, ως εκπρόσωπος του τ. Υπουργείου
Ανάπτυξης.
2. Η κ. Κωνσταντίνα Λάγιου, Δασολόγος, ως εκπρόσωπος του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
3. Ο κ. Ιωάννης Μαχαίρας, Δρ. Βιολόγος – Ηθολόγος, ως Ειδικός Επιστήμων.
4. Ο κ. Μόσχος Τομπαζιώτης, Δρ. Δασολόγος, ως εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Στη Συνεδρίαση παρευρίσκονται επίσης o κ. Γεράσιμος Μινέτος, ως Πρόεδρος της
Οργάνωσης Αγροκτηνοτρόφων Κεφαλονιάς, ο κ. Γεώργιος Μήτσαινας, Δρ. Βιολόγος,
Διευθυντής/Συντονιστής του Φορέα, η κ. Γεωργία Λυσίτσα, MSc Δασολόγος και η κ. Ελένη
Κουμαριώτη, ΔΕ Διοικητικός/Γραμματέας του Φορέα. Επίσης, παρευρίσκεται η κ. Μαρία
Γαλιατσάτου, Λογίστρια-Φοροτεχνικός του Φορέα και ο κ. Σπυρίδων Μπουρμπούλης,
Νομικός Σύμβουλος του Φορέα.
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Επικύρωση πρακτικών της 2ης/09.04.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Ανακοινώσεις – Αιτήσεις.
Αντιμετώπιση βόσκησης εντός του Εθνικού Δρυμού.
Περίφραξη του Εθνικού Δρυμού Αίνου.
Θέματα προσωπικού Φορέα.
Πορεία υλοποίησης του Τεχνικού Δελτίου.
Οικονομικά θέματα:
- Λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης ως Υπόλογου – Διαχειριστή/Χρηματοδότηση
Φορέα.
- Αναθεώρηση Προϋπολογισμού για το 2013 και σχέδιο Προϋπολογισμού για το
2014.
- Λοιπές εγκρίσεις.
8. Διάφορα θέματα.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών της 2ης/09.04.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ., Ομότιμη Καθηγήτρια Γεωργία Καμάρη, αφού καλωσορίσει τα
παρευρισκόμενα μέλη του Δ.Σ., τα ερωτά αν συμφωνούν με τη σύνταξη και τις διορθώσεις
των Πρακτικών της 2ης/09.04.2013 Συνεδρίασης. Τα μέλη συμφωνούν ομόφωνα και με τις
υπογραφές τους τα επικυρώνουν.

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις – Αιτήσεις.
 Η Πρόεδρος ξεκινά με τις αιτήσεις που έχουν γίνει στο Φορέα με πρώτες τις αιτήσεις
για άδεια από το προσωπικό του Φορέα και συγκεκριμένα από τον κ. Μιχαήλ Ξανθάκη, Δρ.
Δασολόγο του Φορέα, ο οποίος ζήτησε για την 23.05.2013 μια μέρα κανονική άδεια και
επιπλέον αιτείται κανονική άδεια για το διάστημα από 15-24.07.2013 και 19-23.08.2013.
Πέραν των κανονικών αδειών ο κ. Ξανθάκης αιτείται πενθήμερη κανονική άδεια λόγω του
γάμου του. Τέλος, ο κ. Γιώργος Ισμαήλος, ΔΕ Επιμελητής- Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και
Χώρων Αναψυχής του Φορέα, αιτήθηκε κανονική άδεια για το διάστημα από 20-23 και 26-27
Ιουνίου, καθώς επίσης και εκπαιδευτική άδεια για το διάστημα 28-29.06 και 02-03.07.2013.
Ο κ. Μήτσαινας, βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να ενημερώσει τα μέλη του Δ.Σ. ότι
απουσιάζει σήμερα η κ. Ευαγγελία Τζαννετάτου, ΤΕ Γεωπόνος του Φορέα, λόγω του
θανάτου του πατέρα της. Κατά το προηγούμενο διάστημα η κ. Τζαννετάτου, απουσίασε,
εξαιτίας της νοσηλείας του πατέρας της σε νοσοκομείο, αρχικά της Πάτρας και στην
συνέχεια της Αθήνας. Κατόπιν συνεννόησης, η κ. Τζαννετάτου θα καλύψει τις ημέρες της
απουσίας της κατά το επόμενο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, η κ. Τζαννετάτου θα λάβει άδεια
2 ημερών, ήτοι 04-05 Ιουλίου, λόγω του συμβάντος αυτού.
Τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν τη λύπη τους για το συμβάν και τη κατανόησή τους όσον
αφορά τις έκτακτες απουσίες της κ. Τζαννετάτου, οι οποίες άλλωστε θα τακτοποιηθούν στο
επόμενο διάστημα.
Η Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι όσον αφορά στις άδειες του προσωπικού
για τον μήνα Αύγουστο, έχει γίνει η απαραίτητη συνεννόηση, ώστε να βρίσκονται στο
γραφείο τουλάχιστον δύο μέλη του προσωπικού του Φορέα και βέβαια να τηρείται κανονικά
και καθημερινά το πρόγραμμα της Επόπτευσης/Φύλαξης του Δρυμού.
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Μετά από σχετική συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 1η)
τις αιτούμενες κανονικές άδειες του προσωπικού του Φορέα για τα ανωτέρω οριζόμενα
χρονικά διαστήματα.
Κατόπιν, η Πρόεδρος αναφέρεται στην αίτηση του κ. Μιχαήλ Ξανθάκη, με την οποία
ζητά έγκριση της συμμετοχής του στο Θερινό Σχολείο που διοργανώνει ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Διαστήματος (ESA) με θέμα: “4th Advanced training course in Land Remote
Sensing” στις 01-05.07.2013 και θα διεξαχθεί στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Μετά από σχετική συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 3η)
τη συμμετοχή του κ. Μιχαήλ Ξανθάκη, Δρ. Δασολόγου του Φορέα, στο Θερινό Σχολείο που
διοργανώνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) με θέμα: “4th Advanced training
course in Land Remote Sensing” στις 01-05.07.2013 και θα διεξαχθεί στο Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 Κατόπιν, η Πρόεδρος αναφέρεται σε αίτηση του κ. Παναγιώτη Μελά, με την οποία
ζητά να επιτραπεί η είσοδος δύο ατόμων στον Εθνικό Δρυμό Αίνου το Σάββατο 6 Ιουλίου και
να παραμείνουν εντός του Δρυμού, συγκεκριμένα στην θέση “Θέας”, έως την Κυριακή 7
Ιουλίου 2013, προκειμένου να συμμετάσχουν στον Ελληνικό Ραδιοερασιτεχνικό Διαγωνισμό
με τίτλο: Aegean VHF contest.
Ο κ. Κουρής εκφράζει ενδοιασμούς, λόγω της επικινδυνότητας της περιόδου που
διανύουμε και θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί η άδεια εφόσον οι μετεωρολογικές συνθήκες το
επιτρέπουν.
Ο κ. Μήτσαινας, απαντά ότι για το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο η Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας, έχει χαρακτηρίσει την επικινδυνότητα μέση (κατηγορίας 2). Εξάλλου
το προσωπικό Επόπτευσης/Φύλαξης του Φορέα θα έχει υπόψη του την εν λόγω
δραστηριότητα και θα ελέγχει αναλόγως.
Μετά από σχετική συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 2η)
την διανυκτέρευση στον Εθνικό Δρυμό Αίνου της ομάδας ραδιοερασιτεχνών για το
Σαββατοκύριακο 6-7 Ιουλίου 2013, ώστε να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό με τίτλο:
Aegean VHF contest, με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες ασφαλείας.
 Ακολούθως, η Πρόεδρος αναφέρει ότι κατατέθηκε αίτημα στον Φορέα από τον
Βοτανόκηπο Κεφαλονιάς του Ιδρύματος Φωκά- Κοσμετάτου, με το οποίο ζητούν να
ενημερωθούν για την δυνατότητα και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν,
προκειμένου ο Βοτανόκηπος να προμηθευθεί δενδρύλλια κεφαλληνιακής Ελάτης, με σκοπό
τον εμπλουτισμό της συλλογής του. Η Πρόεδρος εκφράζει την άποψη ότι η Διεύθυνση
Δασών είναι αρμόδια για να απαντήσει στο συγκεκριμένο αίτημα και προτείνει αυτό να
παραπεμφθεί στην Διεύθυνση Δασών.
Μετά από σχετική συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 3η)
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την παραπομπή του αιτήματος του Βοτανόκηπου Κεφαλονιάς του Ιδρύματος ΦωκάΚοσμετάτου, στην Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας για γνωμοδότηση.
 Κατόπιν η Πρόεδρος, αναφέρει ότι κοινοποιήθηκε στον Φορέα, ευχαριστήρια
επιστολή από τον κ. Σωτήριο Κουρή, Αντιπεριφερειάρχη, προς τον κ. Μιχαήλ Ξανθάκη, Δρ.
Δασολόγο του Φορέα για την εξαίρετη δουλειά που έκανε στην σύνταξη της μελέτης του
δασικού δρόμου της Άτρου. Στην ίδια επιστολή ευχαριστεί γενικότερα τα στελέχη του Φορέα
για την προσφορά τους και την συνεργασία τους.
 Η Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον κ. Κουρή, ώστε να ενημερώσει τα μέλη του Δ.Σ. για
την σύγκλιση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.).
Ο κ. Κουρής, αναφέρει ότι στην σύγκλιση του Σ.Ο.Π.Π., που πραγματοποιήθηκε στο
Αργοστόλι, στις 17 Απριλίου 2013 συζητήθηκε για πρώτη φορά για το έτος 2013 τα θέμα του
σχεδιασμού και της δράσης της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων, λόγω
πυρκαγιών. Κατά την συζήτηση πάρθηκαν αρκετές αποφάσεις, οι οποίες υλοποιούνται
σταδιακά. Ο κ. Κουρής σχολιάζει ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει την ευθύνη για την
πυροπροστασία και την κατάσβεση πυρκαγιών, αλλά επιπλέον ελέγχει και την δράση των
εθελοντικών ομάδων δασοπροστασίας. Εντούτοις, την κύρια ευθύνη, για τον συντονισμό
αναλαμβάνει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλονιάς &
Ιθάκης.
Η Πρόεδρος, ρωτά αν πραγματοποιήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα, άσκηση με
θέμα την επέμβαση σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς.
Ο κ. Κουρής απαντά αρνητικά, αναφέροντας βέβαια ότι μια τέτοια άσκηση υλοποιήθηκε
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ο κ. Κουρής τονίζει, ότι η τοπική Πυροσβεστική
Υπηρεσία παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις, τόσο σε προσωπικό όσο και σε οχήματα, το θετικό
όμως είναι ότι στην Κεφαλονιά βρίσκονται τα δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα τα οποία
συνδράμουν σημαντικά σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών. Επιπλέον, η Διεύθυνση Δασών
δεσμεύθηκε να αναλάβει την σύνταξη μελετών για την διάνοιξη αγροτικών δρόμων ώστε να
δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες, αφού έλαβε και τα σχετικά κονδύλια. Πέρυσι είχαν δοθεί
χρήματα από την Περιφερειακή Ενότητα για την διάνοιξη των δρόμων στον Εθνικό Δρυμό
Αίνου. Ωστόσο, λόγω κάποιων λανθασμένων διοικητικών διαδικασιών, ο διαγωνισμός που
προκήρυξε η Διεύθυνση Δασών ακυρώθηκε, με αποτέλεσμα η επαναπροκήρυξη αυτού να
σημαίνει μεγάλη καθυστέρηση, και η υλοποίηση να μεταφέρεται ίσως και μετά το τέλος της
τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου. Η Περιφερειακή Ενότητα ανέλαβε την πιο μόνιμη
επιδιόρθωση των δύο μεγάλων ρεμάτων δηλ. με σωλήνες, προκειμένου να περνούν τα όμβρια
μέσα από αυτά και να μη δημιουργούν προβλήματα στο οδικό δίκτυο και η Διεύθυνση
Δασών στην προκειμένη περίπτωση συμφώνησε.
Επιπλέον, στην συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π. αποφασίσθηκε ότι ο κ. Μιχαήλ Ξανθάκης, Δρ.
Δασολόγος του Φορέα, θα αναλάβει την σύνταξη της μελέτης για την διάνοιξη του δασικού
δρόμου περιμετρικά του Εθνικού Δρυμού και συγκεκριμένα από την θέση “Φαγιάς” έως την
“Κεντρική Πύλη του Αίνου”.
Ο κ. Μήτσαινας αναφέρει ότι ήδη ο κ. Ξανθάκης, έχει ζητήσει από την Διεύθυνση
Δασών να του χορηγηθεί κάθε σχετικό έγγραφο, όπως λ.χ. κάποιες πρώιμες μελέτες, και
κατόπιν συνεννόησης θα παραλάβει τα αντίγραφα ιδιοχείρως. Ο κ. Μήτσαινας, προσθέτει ότι
μετά το πέρας των εργασιών που έχει αναλάβει αυτό το διάστημα ο κ. Ξανθάκης, θα
αναλάβει και την μελέτη του περιβάλλοντα χώρου του Περιβαλλοντικού Κέντρου Αίνου.
Ο κ. Κουρής προτείνει να δοθεί προτεραιότητα στο θέμα του Περιβαλλοντικού Κέντρου
ώστε να μπορέσει να χρηματοδοτήσει τη διαμόρφωση του χώρου γύρω από το Κέντρο.
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Με την ευκαιρία, ο κ. Μήτσαινας αναφέρει ότι ελήφθη έγγραφο από το Τμήμα
Σχεδιασμού & Πρόληψης του Δήμου Κεφαλονιάς, με το οποίο ζητείτο από τον Φορέα, η
προσκόμιση στοιχείων σχετικά με τις υποδομές πυροπροστασίας του Εθνικού Δρυμού Αίνου,
αλλά και τα μέσα υποστήριξης που διαθέτει ο Φορέας. Όπως πάντα, ο Φορέας απάντησε
παρέχοντας όλα τα ζητούμενα στοιχεία εγκαίρως.
 Η Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι στην 1η Συνεδρίαση για το έτος 2013 είχε αποφασιστεί
να καταθέσει ο Φορέας πρόταση προς αξιολόγηση από τα μέλη της Ελληνικής Δασολογικής
Εταιρείας, για τη διεξαγωγή του 17ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου το 2015 στο
Αργοστόλι και να διερευνήσει τη δυνατότητα συνδιοργάνωσής του με τοπικούς Φορείς. Σε
εφαρμογή της απόφασης, στάλθηκαν επιστολές προς την Περιφερειακή Ενότητα
Κεφαλληνίας, τον Δήμο Κεφαλονιάς και την Διεύθυνση Δασών από τις οποίες ζητείται και
επισήμως να απαντήσουν για το αν επιθυμούν την συνεργασία.
Ο κ. Κουρής ρωτά για το αν θα χρειασθεί να χρηματοδοτήσει η Περιφερειακή Ενότητα
την διοργάνωση με κάποιο ποσό και σε τι ύψος.
Η Πρόεδρος απαντά ότι αρμόδιος να απαντήσει για τέτοια θέματα είναι ο κ. Ξανθάκης, ο
οποίος απουσιάζει σήμερα. Παρόλα αυτά αν αποφασίσει η Περιφερειακή Ενότητα να
συμμετάσχει στην συνδιοργάνωση, πιθανόν να χρειασθεί να δοθεί κάποιο ποσό.
Ο κ. Κουρής συμφωνεί, αρκεί να ενημερωθεί για τις συγκεκριμένες δαπάνες
τουλάχιστον ενάμιση μήνα πρωτύτερα.
 Ακολούθως, η Πρόεδρος μνημονεύει αναφορά του προσωπικού του τμήματος
Επόπτευσης/Φύλαξης η οποία αφορούσε στην καταγραφή κοπαδιού εντός του πυρήνα του
Εθνικού Δρυμού Αίνου. Όπως πάντα, η αναφορά στάλθηκε προς την Διεύθυνση Δασών και
κοινοποιήθηκε στον κ. Κουρή, Αντιπεριφερειάρχη, με επισυναπτόμενες ενδεικτικές
φωτογραφίες της καταγραφής, από το αρχείο που διατηρεί ο Φορέας.
Ο κ. Κουρής θεωρεί ότι το συγκεκριμένο γεγονός είναι τυχαίο και μεμονωμένο.
Ο κ. Μήτσαινας διαφωνεί, αφού ο Φορέας δεν προβαίνει σε έγγραφες καταγγελίες με
την πρώτη φορά που διαπιστωθεί κάποιο συμβάν, αντιθέτως δεν είναι λίγες οι φορές που το
προσωπικό Επόπτευσης/Φύλαξης προβαίνει σε προφορικές συστάσεις προς τους παραβάτες.
Το συγκεκριμένο κοπάδι έχει επανειλημμένως βρεθεί εντός του Εθνικού Δρυμού.
Ο κ. Κουρής, προτείνει την επόμενη φορά, που διαπιστωθεί παρόμοιο γεγονός, να γίνει
άμεσα τηλεφωνική καταγγελία προς την Διεύθυνση Δασών, ώστε ο παραβάτης να πηγαίνει
αυτόφωρο και όχι να γίνεται έγγραφη αναφορά ‘κατόπιν εορτής’. Έτσι, η Διεύθυνση Δασών
θα πρέπει να δράσει αμέσως προς συμμόρφωση του παραβάτη.
 Η Πρόεδρος δίνει τον λόγο στην κ. Λυσίτσα, MSc Δασολόγο του Φορέα, ώστε να
ενημερώσει τα μέλη του Δ.Σ. για τις Δράσεις Ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης που
πραγματοποίησε ο Φορέας κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Η κ. Λυσίτσα αναφέρει ότι ο Φορέας, γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος, διοργάνωσε την Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013, την πεζοπορική διαδρομή:
“Χιονίστρα-Μέγας Σωρός-Κρουκουμπιά-Πετάσι-Κισσός”. Στην εκδρομή συμμετείχαν 18
επισκέπτες, οι οποίοι, εκτός των άλλων, είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το σπήλαιο
Πετάσι, ένα από τα δύο σπήλαια του Εθνικού Δρυμού, στα οποία διαβιούν πληθυσμοί
σημαντικών ειδών νυχτερίδων. Κατά την εκδρομή, ο Φορέας προσέφερε στους επισκέπτες
ένα ελαφρύ γεύμα στο Κεντρικό Πάρκο ‘Βούνος’, έναν από τους χώρους αναψυχής που
διαθέτει ο Εθνικός Δρυμός.
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Ακολούθως, την Κυριακή 30 Ιουνίου 2013, πραγματοποιήθηκε πεζοπορία στο μονοπάτι
“Περιβαλλοντικό Κέντρο Αίνου-Χιονίστρα- Περιβαλλοντικό Κέντρο Αίνου”, όπου
συμμετείχαν 7 επισκέπτες. Κατά την πεζοπορία, εν τω μέσω πυκνής ομίχλης, οι επισκέπτες
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την προστατευόμενη περιοχή, το δάσος της
κεφαλληνιακής Ελάτης του Αίνου και τη μοναδικότητά του, ενώ μέσα από τον εντοπισμό
σπανίων ειδών φυτών και ζώων, δόθηκε η ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους για μια
περαιτέρω εξοικείωση με την βιοποικιλότητα του Δρυμού.
Την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013, το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης ξενάγησε την Ομάδα
Φιλελλήνων και Φοιτητών της Ελληνικής Γλώσσας του Λαϊκού Πανεπιστημίου Penzing της
Βιέννης στον Εθνικό Δρυμό Αίνου. Η ομάδα αποτελείτο από 30 άτομα όλων των ηλικιών
μεταξύ των οποίων και αρκετοί επιστήμονες, σχετικοί με την μελέτη της βιοποικιλότητας.
Κατά την πεζοπορία στο μονοπάτι “Χιονίστρα-Μέγας Σωρός-Χιονίστρα” οι επισκέπτες είχαν
την ευκαιρία να απολαύσουν την πανοραμική θέα από την υψηλότερη κορυφή του Αίνου, το
Μέγα Σωρό προς τα νησιά του Ιονίου, τη Δ. Πελοπόννησο και τις ακτές τις Στερεάς Ελλάδας.
Σκοπός της επίσκεψης τους ήταν να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες που υλοποιεί ο
Φορέας Διαχείρισης, για το φυσικό περιβάλλον της Κεφαλονιάς και ειδικότερα για τον
Εθνικό Δρυμό, καθώς και να έρθουν σε επαφή με τους κατοίκους της Κεφαλονιάς που
αγαπούν τη φύση και το περιβάλλον.
Ο κ. Κουρής προτείνει να βγει ανακοίνωση με την οποία να ενημερωθεί ο τοπικός
πληθυσμός για την σωστή συλλογή της ρίγανης.
Η Πρόεδρος αναφέρει ότι σύντομα θα πραγματοποιήσει ο Φορέας την ετήσια
ενημερωτική εκδρομή για το αρωματικό φυτό της ρίγανης, με πιθανή ημερομηνία την 14η
Ιουλίου, οπότε και θα γίνει η ενημέρωση για το θέμα αυτό.
Η κ. Λυσίτσα προσθέτει ότι εκτός από τις δράσεις που ανέφερε ο Φορέας
προγραμματίζει και άλλες πεζοπορικές εκδρομές κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, με
σκοπό ο κόσμος να γνωρίσει περισσότερα για τον Δρυμό και τις υποδομές που διαθέτει για
τους επισκέπτες του, καθώς και για τις δράσεις του Φορέα.
Θέμα 3ο: Αντιμετώπιση βόσκησης εντός του Εθνικού Δρυμού.
 Η Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον κ. Μήτσαινα, ο οποίος αναφέρει ότι το θέμα τίθεται
σε συζήτηση στο Δ.Σ. του Φορέα, μετά από την συνάντηση που είχε ο ίδιος με τον
Αντιπεριφερειάρχη, κ. Σ. Κουρή, και με τον κ. Μινέτο. Ένα από τα θέματα της συζήτησης
είναι αυτό της βόσκησης εντός του Εθνικού Δρυμού, σε συνέχεια της συζήτησης που είχε
πραγματοποιηθεί κατά την 3η Συνεδρίαση του 2012. Στην συγκεκριμένη Συνεδρίαση είχε
αποφασιστεί ο Φορέας, σε συνεργασία με τους κτηνοτροφικούς συλλόγους της Κεφαλονιάς
και τους συναρμόδιους για τον Εθνικό Δρυμό Αίνου φορείς, να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες (έκδοση δελτίων τύπου, προγραμματισμό απομάκρυνσης ζώων κ.λπ.),
προκειμένου με τον πλέον πρόσφορο και αποτελεσματικό τρόπο να αφαιρεθούν τα
αιγοπρόβατα που καταγράφονται εντός του Εθνικού Δρυμού Αίνου. Για την εφαρμογή της
απόφασης, θα πρέπει σε συμφωνία με τους εκπροσώπους των συλλόγων των κτηνοτρόφων,
να οριστεί το χρονικό περιθώριο που μπορεί να δοθεί για την απομάκρυνση των
αιγοπροβάτων αφενός και αφετέρου θα πρέπει να δρομολογηθεί μια διαδικασία έτσι ώστε να
οριστούν ακριβώς οι φορείς που θα εμπλακούν, όπως για παράδειγμα η αστυνομία.
Η Πρόεδρος συμφωνεί και εκφράζει την γνώμη ότι θα έπρεπε σήμερα ιδιαιτέρως, να
παρίσταται εκπρόσωπος από την Διεύθυνση Δασών. Ωστόσο, θεωρεί ότι μπορεί να παρθεί
απόφαση για το χρονικό διάστημα που θα δοθεί στους κτηνοτρόφους για την απομάκρυνση
των ζώων, ίσως έως το τέλος του Ιουλίου.
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Ο κ. Κουρής εκφράζει την αμφιβολία του για το αν μπορεί σε τόσο σύντομο χρονικό
διάστημα να συγκεντρωθούν τα 4.500-5.000 ζώα.
Ο κ. Μινέτος ρωτά, αν είναι γνωστό το πότε θα υλοποιηθεί το έργο της περίφραξης και ο
κ. Μήτσαινας απαντά ότι θα ήταν καλό να ξεκινήσει αρχές το 2014.
Ο κ. Μινέτος συνεχίζει, αναφέροντας ότι θεωρεί πιο σωστό η απομάκρυνση των ζώων
να ξεκινήσει μετά την υλοποίηση του έργου της περίφραξης.
Ο κ. Κουρής, αναφέρει ότι θα πρέπει να δοθεί μια διορία έως το τέλος του τρέχοντος
έτους.
Η Πρόεδρος συμφωνεί να δοθεί ένα χρονικό περιθώριο έως το τέλος του έτους για την
απομάκρυνσή τους και εν τω μεταξύ να υπενθυμίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Ο κ. Μινέτος συμφωνεί και αυτός και προσθέτει ότι όσα ζώα απομείνουν εντός του
Δρυμού μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού περιθωρίου θα θεωρείται ότι ανήκουν στο
δημόσιο.
Ο κ. Μήτσαινας προτείνει ότι η ανακοίνωση αυτή να σταλεί απευθείας σε φορείς που
έχουν άμεση σχέση με τον Αίνο, όπως οι σύλλογοι των κτηνοτρόφων.
Ο κ. Κουρής προσθέτει να σταλούν στην τοπική αυτοδιοίκηση των γύρων περιοχών
όπως λ.χ. των Ομαλών, Ξενόπουλου κ.λπ.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 5η)
ο Φορέας να προβεί στην ανακοίνωση για την απομάκρυνση αιγοπροβάτων από τον πυρήνα
του Εθνικού Δρυμού Αίνου εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Η ανακοίνωση να σταλεί σε
όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς.
Θέμα 4ο: Περίφραξη του Εθνικού Δρυμού Αίνου.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει τον λόγο στον κ. Γεώργιο Μήτσαινα, ώστε να ενημερώσει τα
μέλη του Δ.Σ. για την πρόοδο που αφορά στο έργο ‘Κατασκευή/Αντικατάσταση της
Περίφραξης του Πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Αίνου’.
Ο κ. Μήτσαινας, ενημερώνει ότι ο Φορέας επικοινώνησε με την προϊσταμένη της
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.), κα Χρυσούλα
Κούρτελη, η οποία πρότεινε για το έργο της περίφραξης να κατατεθεί από το Φορέα
ανεξάρτητο τεχνικό δελτίο από το ήδη ενταγμένο του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., ώστε να μην
‘μπλοκάρει’ το ένα το άλλο για οποιοδήποτε λόγο.
Όσον αφορά στη μελέτη για το έργο της περίφραξης, την οποία έχει πλέον ολοκληρώσει
ο κ. Ξανθάκης, αυτή έχει πάρει την προφορική έγκριση από την κα Λύτρα, Προϊσταμένη της
Δ/νσης Δασών και θα πρέπει να προωθηθεί από την ίδια στην αρμόδια διεύθυνση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για να εξασφαλισθεί η άδεια επέμβασης.
Η κ. Κούρτελη, με την υπηρεσίας της οποία, αλλά και με την οποία προσωπικά, έχει
εδραιωθεί μία εξαιρετική συνεργασία, έχει προθυμοποιηθεί να μας βοηθήσει στην κατάρτιση
του σχετικού τεχνικού δελτίου, εφόσον της στείλουμε τη μελέτη
Ο κ. Μήτσαινας προτείνει να προετοιμασθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του
Φορέα και της Περιφερειακής Ενότητας, όπως αντίστοιχα έχει γίνει και για τις δύο μελέτες,
ώστε να είναι και αυτή έτοιμη και εγκεκριμένη για τον φάκελο του έργου που θα υποβληθεί
μαζί με το τεχνικό δελτίο.
Ο κ. Μήτσαινας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του κ. Μινέτου, αναφέρει ότι η
περίφραξη θα γίνει με πασσάλους σωληνωτούς γαλβανιζέ και δικτυωτό σύρμα.
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Ο κ. Μινέτος εκφράζει αμφιβολίες για το αν ο συγκεκριμένος τρόπος κατασκευής
διαρκέσει, αφού για παράδειγμα η πτώση ενός δένδρου θα καταστρέψει μεγάλο τμήμα της
περίφραξης.
Ο κ. Κουρής διαφωνεί και θεωρεί πιο ενδεδειγμένο υλικό το δικτυωτό σύρμα, εξάλλου
για οτιδήποτε συμβεί, ο Φορέας θα επιτηρεί και θα μπορεί να επέμβει για την επισκευή του.
Η Πρόεδρος προσθέτει ότι ο συγκεκριμένος τύπος περίφραξης, προτάθηκε και από το
Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Ο κ. Μήτσαινας προσθέτει ότι υπάρχει πρόβλεψη για κενό στο κάτω μέρος της
περίφραξης, έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η ελεύθερη διέλευση των μικρών θηλαστικών
που ζουν στην περιοχή.
Ο κ. Φωκάς ρωτά για την απόσταση από το έδαφος και ο κ. Μήτσαινας απαντά ότι το
κάτω μέρος της περίφραξης θα απέχει από το έδαφος 20 εκατοστά.
Ο κ. Μινέτος αναφέρει ότι τα 20 εκατοστά είναι αρκετά ώστε να εισέρχονται από κάτω
αιγοπρόβατα και προτείνει το κάτω μέρος της περίφραξης να τοποθετηθεί πιο χαμηλά δηλ.
στα 10 εκατοστά.
Ο κ. Κουρής συμφωνεί και η Πρόεδρος προτείνει ο κ. Ξανθάκης να επανεξετάσει το
θέμα και να γίνει μία ανάλογη διόρθωση στη μελέτη.
Ο κ. Μήτσαινας ενημερώνει ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του
ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα επτά
ευρώ.
Μετά από περαιτέρω διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 6η)
να καταρτισθεί το Τεχνικό Δελτίο για το έργο ‘Κατασκευή/Αντικατάσταση της Περίφραξης
του Πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Αίνου’, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη μελέτη και η
σχετική προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Φορέα και της Περιφερειακής Ενότητας
Κεφαλληνίας, προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος του έργου και να μπορέσει να
υποβληθεί προς ένταξη για χρηματοδότηση.
Καθώς ο κ. Μινέτος ετοιμάζεται να αποχωρήσει, ο κ. Κουρής θεωρεί ότι πριν φύγει,
πρέπει να συζητηθεί το θέμα που έχει θέσει και αφορά στους βοσκοτόπους και στις
επιδοτήσεις εντός των περιοχών Natura. Είναι ένα σοβαρό θέμα που θα απασχολήσει το
Φορέα και θα χρειασθεί αντιμετώπιση.
Ο κ. Μινέτος δηλώνει ότι τη Δευτέρα θα προσκομίσει σε έγγραφο στην Περιφερειακή
Ενότητα και στο Φορέα με τον σχετικό προβληματισμό της παραγωγικής τάξης που
εκπροσωπεί για το θέμα.
Σε αυτό το σημείο, ο κ. Μήτσαινας αναφέρει την πρόθεση του Φορέα να μεσολαβήσει,
προκειμένου να διενεργηθεί ένα σεμινάριο, στο πλαίσιο της οποίας εκπρόσωποι της
κεντρικής εξουσίας που γνωρίζουν αυτά τα θέματα να έρθουν στην Κεφαλονιά για να
ενημερώσουν σχετικώς τους κτηνοτρόφους και να απαντήσουν στα ερωτήματά τους. Ήδη
έχει λάβει κάποια ερωτήματα από τον κ. Μινέτο και με τη λήψη του εγγράφου από τους
κτηνοτρόφους, θα μπορέσει καλύτερα να διοργανωθεί μία τέτοια προσπάθεια.
Η Πρόεδρος ρωτά τα μέλη του Δ.Σ. για το ποια θα ήταν η πιο κατάλληλη ημερομηνία
για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου.
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Ο κ. Κουρής εκτιμά ότι μία τέτοια συνάντηση θα έχει νόημα αν πράγματι καταστεί
δυνατό να έρθουν και να μιλήσουν εκπρόσωποι του υπουργείου. Ο ίδιος, πάντως, θεωρεί ότι
μάλλον δεν θα έρθουν.
Η Πρόεδρος διαφωνεί, θεωρώντας ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα
και θα ανταποκριθούν στη σχετική πρόσκληση.
Ο κ. Μήτσαινας προτείνει στον κ. Μινέτο να περάσει από την έδρα του Φορέα την
ερχόμενη Τρίτη, για να συζητήσουν περαιτέρω το θέμα και να παραλάβει κάποια στοιχεία
που έχει ζητήσει.
Θέμα 5ο: Θέματα προσωπικού Φορέα.
 Η Πρόεδρος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει στο Δ.Σ. τα νέα μέλη
του προσωπικού του Φορέα, τα οποία προσελήφθησαν με τις ΣΟΧ1 και ΣΟΧ2/2013
Ανακοινώσεις μέσω Α.Σ.Ε.Π. Πρόκειται για την κ. Ευαγγελία Τζαννετάτου, ΤΕ Τεχνολόγο
Γεωπονίας με διάρκεια σύμβασης έως 31.12.2013, την κ. Βαρβάρα Βουτσινά, ΤΕ Δασοπόνο,
τους κ.κ. Χρυσούλα Μελέτη, Γρηγόρη Πολλάτο και Νικόλαο Τούφα, ΔΕ Ειδικούς Δασικής
Προστασίας και την κ. Ιωάννα Ελευθεράτου, ΔΕ Επιμελήτρια/Ξεναγό Εθνικών Δρυμών και
Χώρων Αναψυχής με διάρκεια σύμβασης έως 31.10.2013. Επιπλέον, η Πρόεδρος τονίζει ότι
φέτος καλύφθηκαν όλες οι ζητούμενες θέσεις, σε αντίθεση με την περυσινή χρονιά, που δεν
είχαν καλυφθεί οι δύο από τις τρεις θέσεις ΔΕ Ειδικού Δασικής Προστασίας.
Ο κ. Μήτσαινας επισημαίνει ότι για τις τρεις θέσεις ΔΕ Ειδικού Δασικής Προστασίας, οι
θέσεις τελικά καλύφθηκαν από την 2η, τον 3ο και τον 5ο κατά σειρά στον πίνακα κατάταξης,
καθόσον ο πρώτος και ο τέταρτος δήλωσαν ότι δεν αποδέχονται την πρόσληψή τους στον
Φορέα.
Ο κ. Μήτσαινας ενημερώνει ότι για την ΣΟΧ1/2013 Ανακοίνωση κατατέθηκε μία
ένσταση από την κ. Ευαγγελία Τζαννετάτου, για την θέση του ΤΕ Τεχνολόγου Γεωπονίας. Η
κ. Τζαννετάτου στην έντασή της θεώρησε ότι κακώς δόθηκε η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
στην πρώτη στην κατάταξη για την θέση της Ανακοίνωσης, κ. Μαρίνα Μαρκάτου, η οποία
είχε ήδη προσληφθεί στον Φορέα. Η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του Α.Σ.Ε.Π. με
αυτεπάγγελτο έλεγχό της, έκρινε ότι σύμφωνα με το παράρτημα ΣΟΧ, οι υποψήφιοι που δεν
διαθέτουν τίτλο σπουδών που αναφέρεται ρητά στην ανακοίνωση οφείλουν να προσκομίσουν
βεβαίωση αντιστοιχίας του αρμοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ι. Συγκεκριμένα η κ. Μαρκάτου
προσκόμισε πτυχίο Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι.
Ηπείρου, οπότε για τίτλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ισχύει ότι όταν στην ανακοίνωση
ορίζεται ως απαιτούμενο προσόν πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής «αντίστοιχης ειδικότητας ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας» με το ζητούμενο από την
ανακοίνωση, οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν τίτλο που αναφέρεται ρητά (με την
ονομασία του) στην ανακοίνωση, καλύπτεται δε από τον παραπάνω όρο (αντιστοιχία),
υποχρεούνται να προσκομίσουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ι. ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε
το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ότι ο τίτλος αυτός
στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του
πτυχίου που ζητείται από την ανακοίνωση. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση
αυτή, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη. Συνεπώς, η κ. Μαρκάτου της οποίας η
σχετική βεβαίωση δήλωνε την ισοτιμία του πτυχίου της με πτυχίο της Ανακοίνωσης, χωρίς να
αναφέρει επακριβώς το παραπάνω κείμενο, διαγράφηκε από τους πίνακες κατάταξης και
εγγράφηκε στον πίνακα των απορριπτέων, ενώ ο Φορέας προχώρησε στην απόλυσή της.
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Δεύτερη στην κατάταξη ήταν η κ. Ευαγγελία Τζαννετάτου, η οποία προσελήφθη στις
29.05.2013.
Όσον αφορά στην ΣΟΧ 2/2013 Ανακοίνωση, κατατέθηκαν δύο ενστάσεις, οι οποίες
αφορούσαν την θέση ΤΕ Δασοπόνου και οι οποίες τελικά απορρίφθηκαν από το Α.Σ.Ε.Π. Η
πρώτη ένσταση έγινε με αφορμή το γεγονός ότι ο Δήμος δεν χορήγησε βεβαίωση μόνιμης
κατοικίας σε υποψήφια, ενώ η ίδια έκρινε ότι θα έπρεπε να της έχει χορηγηθεί, με βάση τα
δικαιολογητικά που κατέθεσε στο Δήμο. Η δεύτερη ένσταση αφορούσε στο ότι η υποψήφια
ζητούσε να ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγησή της υπεύθυνη δήλωση, την οποία, αν και
απαραίτητη, σύμφωνα με το παράρτημα ΣΟΧ, εκ παραδρομής δεν συμπεριέλαβε στην αρχική
αίτησή της, παρά μόνο εκ των υστέρων, συμπληρωματικά και συνεπώς δεν λήφθηκε υπόψη
από την επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων.
Η Πρόεδρος δίνει το λόγο στα παρευρισκόμενα νέα μέλη του προσωπικού, κ. Χρυσούλα
Μελέτη και κ. Νικόλαο Τούφα, προκειμένου να συστηθούν στα μέλη του Δ.Σ. Κατόπιν τα
μέλη του Δ.Σ. τους καλωσορίζουν και τους εύχονται καλή δύναμη στο έργο τους.
 Η Πρόεδρος σε αυτό το σημείο αναφέρει ότι κρίνεται αναγκαίος ο ορισμός του κ.
Νικόλαου Τούφα, ΔΕ Ειδικού Δασικής Προστασίας, ως επιπρόσθετου οδηγού των οχημάτων
του Φορέα, έτσι ώστε να διευκολύνεται η μετακίνηση του προσωπικού στις καθημερινές
βάρδιες κυρίως κατά την θερινή περίοδο.
Κατόπιν σύντομης διαλογικής συζήτησης, τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 7η)
τον ορισμό του κ. Νικολάου Τούφα, ΔΕ Ειδικού Δασικής Προστασίας του Φορέα ως
επιπρόσθετου οδηγού των οχημάτων του Φορέα (οχήματα 4x4), στο πλαίσιο του
Προγράμματος Επόπτευσης/Φύλαξης και των δράσεων Ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης του
Φορέα.
 Ο κ. Μήτσαινας, παίρνοντας το λόγο από την Πρόεδρο, ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ.
ότι ο Φορέας προχώρησε στην αποστολή αιτήματος προς το Υ.Π.Ε.Κ.Α., για την έκδοση
Υπουργικής Απόφασης με σκοπό την έγκριση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες) ή κατά τις νυχτερινές ώρες προς συμπλήρωση της
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας του προσωπικού του Φορέα, όπως πλέον απαιτείται
από τη σχετική νομοθεσία. Εν τω μεταξύ, όμως, ενημερωθήκαμε προφορικά από το Τμήμα
Εποπτείας Νομικών Προσώπων, στο οποίο υπεβλήθη το αίτημα, ότι μάλλον η απόφαση δεν
θα μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ από την αρχή του έτους, αλλά θα ισχύει από την
ημερομηνία υπογραφής της και μετά. Παρόλα αυτά, προς τιμήν του, το προσωπικό του
Φορέα σύσσωμο, προθυμοποιήθηκε να συνεχίσει με το πρόγραμμα Επόπτευσης/Φύλαξης
κανονικά, παρόλο που μετά την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στην μισθοδοσία το
προσωπικό έπαψε να αμείβεται για την εργασία κατά την διάρκεια των Κυριακών και των
αργιών.
 Η Πρόεδρος αναφέρει ότι στις 02.08.2013 κλείνει ένα έτος από την υπογραφή της
σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του κ. Γεωργίου Ισμαήλου, ΔΕ
Επιμελητή- Ξεναγού Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής. Στην υπογραφείσα σύμβαση,
προβλέπεται ότι η διάρκειά της είναι για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης μέχρι το τέλος
του 2015, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. Συνεπώς, το Δ.Σ. θα πρέπει σήμερα να
αποφασίσει για την παράταση ή όχι της συγκεκριμένης σύμβασης.
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Η Πρόεδρος, δίνει τον λόγο στον κ. Μήτσαινα, Διευθυντή/Συντονιστή του Φορέα, ο
οποίος μεταξύ των άλλων, ενημερώνει ότι ο κ. Ισμαήλος, έχει αναλάβει ένα μεγάλο εύρος
εργασιών και το οποίο έχει φέρει εις πέρας σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Ασχολείται με την
δράση της Επόπτευσης/Φύλαξης της προστατευόμενης περιοχής, αποκτώντας έτσι μεγάλη
εμπειρία τόσο της περιοχής όσο και του οδικού δικτύου, αλλά και των υποδομών που
διαθέτει Σε συνεργασία και με τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού διενεργεί αυτοψίες και
συντάσσει αναφορές για τυχόν παράνομες δραστηριότητες που εντοπίζονται. Για τους
παραπάνω λόγους προτείνεται από τον κ. Μήτσαινα η παράταση της σύμβασής του μέχρι το
τέλος του προγράμματος που υλοποιεί ο Φορέας, ήτοι μέχρι τις 31.12.2015.
Σε αυτό το σημείο, η Πρόεδρος θέλει να ευχαριστήσει τον κ. Ισμαήλο για την συμβολή
του όχι μόνο στην υλοποίηση των Δράσεων του Φορέα, αλλά και για το πνεύμα συνεργασίας
που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των εργαζομένων. Εύχεται αυτός ο ζήλος και η αγάπη για την
εργασία του, να συνεχιστεί και μελλοντικά. Συνεπώς, αφού έλαβε υπόψη της και την
αξιολόγησή του τον κ. Μήτσαινα, προτείνει την παράταση της σύμβασης του κ. Ισμαήλου
μέχρι το τέλος του προγράμματος.
Τα μέλη του Δ.Σ. αποδέχονται την εισήγηση του κ. Μήτσαινα και την πρόταση της
Προέδρου, ενώ επιπλέον ο κ. Κουρής ζητά να γραφεί επιπλέον στα πρακτικά ότι
ευχαριστούμε και συγχαίρουμε τον κ. Ισμαήλο για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει στο
Φορέα κατά το χρονικό διάστημα που έχει απασχοληθεί σε αυτόν.
Μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 8η)
την παράταση της σύμβασης του κ. Γεώργιου Ισμαήλου, ΔΕ Επιμελητή-Ξεναγού Εθνικών
Δρυμών και Χώρων Αναψυχής του Φορέα, μέχρι το τέλος του προγράμματος που υλοποιεί ο
Φορέας, ήτοι μέχρι τις 31.12.2015.
 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα, Ομότιμη Καθηγήτρια κ. Γεωργία Καμάρη, δίνει τον
λόγο στον κ. Σ. Μπουρμπούλη, Νομικό Σύμβουλο του Φορέα, ώστε να ενημερώσει τα μέλη
του Δ.Σ. σχετικά με αίτημα που έχει καταθέσει η κ. Βασιλική Καραγιάννη, MSc Γεωπόνος
του Φορέα.
Ο κ. Μπουρμπούλης αναφέρει ότι η κ. Καραγιάννη με την από 26.04.2013 αίτησή της
ζητά τη χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου (με αποδοχές), όπως αυτή ορίζεται με το άρθρο
53 παρ. 2 του νόμου 3528/2007. Ο κ. Μπουρμπούλης, βασιζόμενος στο γεγονός ότι η
συγκεκριμένη άδεια προβλέπεται στον Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων & Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ενώ οι εργαζόμενοι του Φορέα υπάγονται στην
εργατική νομοθεσία, εισηγείται την απόρριψη του αιτήματός της κ. Καραγιάννη. Αν και ο
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου έχει δημόσιο χαρακτήρα, εντούτοις η σύμβαση
που έχει υπογράψει η κ. Καραγιάννη είναι Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ως εκ
τούτου δεν δύναται, στην περίπτωση αυτή, να δοθεί η εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου.
Ο κ. Κουρής ρωτά τι προβλέπει για την συγκεκριμένη περίπτωση η εργατική νομοθεσία
και ο κ. Μπουρμπούλης απαντά ότι προβλέπεται μόνο η άδεια κυήσεως των εννέα
εβδομάδων.
Ο κ. Μπουρμπούλης αναφέρει ότι βάσει της υπ’ αριθμ. 578/2011 γνωμοδότησης του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο Φορέας έχει δημόσιο χαρακτήρα και εφαρμόζονται
στην μισθοδοσία του προσωπικού όλες οι προβλεπόμενες περικοπές για τους δημοσίους
υπαλλήλους. Εντούτοις, είναι νομικά ξεκάθαρο ότι για το προσωπικό του Φορέα,
εφαρμόζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού (Φ.Ε.Κ. 975/Β/13-7-
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2005), ο οποίος παραπέμπει ρητώς στις γενικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και όχι
στις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων & Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. Φυσικά, η κ. Καραγιάννη διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο κατά
της απόφασης που θα παρθεί από το Δ.Σ. Πάντως, μετά από έρευνα που έκανε ο κ.
Μπουρμπούλης δεν υπάρχει ανάλογο δικαστικό προηγούμενο.
Η Πρόεδρος αναφέρει ότι δυστυχώς, παρόλο που υπάρχει η καλή διάθεση, τόσο από την
ίδια όσο και από τα μέλη του Δ.Σ., προκειμένου να δοθεί η συγκεκριμένη άδεια στην κ.
Καραγιάννη, εντούτοις μετά και το διεξοδικό έλεγχο του κ. Μπουρμπούλη και την εισήγηση
που κατέθεσε στο Δ.Σ., εκτιμά ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα της.
Ο κ. Φωκάς ζητά να διαβάσει την αίτηση της κ. Καραγιάννη.
Ο κ. Κουρής ρωτά πόσο είναι το χρονικό διάστημα που αιτείται η κ. Καραγιάννη, μετά
και τις 9 εβδομάδες που έχει ήδη πάρει.
Ο κ. Μήτσαινας, ενημερώνει με την ευκαιρία ότι η κ. Καραγιάννη έλαβε την άδεια
κυήσεως συνολικά 119 ημερών και την κανονική άδεια για το 2013, διάρκειας 22 ημερών. Εν
τω μεταξύ κατέθεσε αίτηση προς τον Ο.Α.Ε.Δ. για την έγκριση εξάμηνης άδεια μητρότητας,
η οποία, δυστυχώς, απορρίφθηκε. Κατά την τρέχουσα περίοδο, η κ. Καραγιάννη τελεί υπό
αναρρωτική άδεια, η οποία λήγει στις 18 Ιουλίου. Η άδεια ανατροφής τέκνου που αιτείται
είναι διάρκειας εννέα μηνών.
Ο κ. Μπουρμπούλης αναφέρει ότι ακόμα και σε συνεργασία με την δικηγόρο της κ.
Καραγιάννη, δεν κατέστη δυνατή η εξεύρεση κάποιας θετικής έκβασης για το αίτημα που
κατέθεσε στο Δ.Σ. του Φορέα. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της κ. Κατσούνη, αναφέρει
ότι η εννεάμηνη άδεια που αιτείται η κ. Καραγιάννη είναι με αποδοχές.
Στην συνέχεια η κ. Κατσούνη ρωτά αν έχει δικαίωμα να ζητήσει άδεια άνευ αποδοχών
και ο κ. Μπουρμπούλης απαντά θετικά.
Ο κ. Μήτσαινας συμπληρώνει ότι η κ. Καραγιάννη εξετάζει αυτή την επιλογή.
Σε αυτό το σημείο προσέρχεται στην Συνεδρίαση η κ. Καραγιάννη, την οποία η
Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. καλωσορίζουν.
Η Πρόεδρος ενημερώνει συνοπτικά την κ. Καραγιάννη για την συζήτηση που
προηγήθηκε και καταλήγει στο ότι αν και υπάρχει η καλή διάθεση τόσο από τα μέλη του Δ.Σ
όσο και από τον Νομικό Σύμβουλο του Φορέα, εντούτοις, δυστυχώς, δεν στηρίζεται νομικά η
από μέρους του Φορέα χορήγηση σε αυτήν της άδειας ανατροφής τέκνου που έχει ζητήσει.
Η κ. Καραγιάννη ζητά από τον κ. Μπουρμπούλη να της εξηγήσει το αιτιολογικό της
απορριπτικής απόφασης και ο κ. Μπουρμπούλης επαναλαμβάνει συνοπτικά το σκεπτικό που
ήδη ανέπτυξε προηγουμένως και το οποίο κατέθεσε και γραπτώς προς το Δ.Σ. Τελειώνοντας,
επαναλαμβάνει ότι μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης του Δ.Σ. και ότι δεν υπάρχει
προηγούμενο στην νομολογία.
Η κ. Καραγιάννη επιβεβαιώνει και αυτή ότι, αφού είχε ήδη κατατεθεί η αίτησή της στον
Φορέα, έλαβε από σύμβουλο του Συνηγόρου του Πολίτη, με τον οποίο επικοινώνησε, την
ίδια αρνητική άποψη για το αίτημά της με εκείνη του κ. Μπουρμπούλη.
Με βάση τα παραπάνω, τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 9η)
να αποδεχθούν την εισήγηση που κατέθεσε ο κ. Σ Μπουρμπούλης, Νομικός Σύμβουλος του
Φορέα και να απορρίψουν την αίτηση για χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου, όπως αυτή
ορίζεται με το άρθρο 53 παρ. 2 του νόμου 3528/2007, στην κ. Βασιλική Καραγιάννη, MSc
Γεωπόνο του Φορέα.
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Ο κ. Μήτσαινας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι η κ. Καραγιάννη βρίσκεται σε
αναρρωτική άδεια από 01.06.2013 έως και 18.07.2013. Λόγω του ότι η άδεια κύησης και
λοχείας θεωρούνται άδειας ασθενείας, στην κ. Καραγιάννη δεν μπορούν να καταβληθούν
μισθός και ασφαλιστικές εισφορές για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό των 25 ημερομισθίων
για το έτος 2013. Η κ. Καραγιάννη με αίτημά της μας πληροφορεί ότι όπως ενημερώθηκε από
το υποκατάστημα του ΙΚΑ Αργοστολίου και με το σχετικό απόσπασμα βιβλίου περί
ασφάλισης στο ΙΚΑ που καταθέτει, υπάρχει η δυνατότητα της συνέχισης της καταβολής του
μισθού και συνεπώς των ασφαλιστικών της εισφορών στο ΙΚΑ, εφόσον συντρέχουν
ορισμένες προϋποθέσεις, όπως λ.χ. ο εργοδότης εξακολουθεί να καταβάλει ολόκληρο ή
τμήμα του μισθού είτε για ηθικούς λόγους είτε προς αναγνώριση προγενέστερων υπηρεσιών
του.
Ο κ. Μήτσαινας θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνει η σχετική διερεύνηση πριν ο Φορέας
αποφανθεί για το αν μπορεί να ικανοποιήσει το αίτημα της κ. Καραγιάννη.
 Η κ. Καραγιάννη λαμβάνοντας γνώση της ανωτέρω αρνητικής απόφασης του Δ.Σ.
για την μη χορήγηση της αιτούμενης άδειας με αποδοχές για ανατροφή τέκνου, καταθέτει
ενώπιον του Δ.Σ. νέο αίτημα χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών, διάρκειας τεσσάρων μηνών
για την ανατροφή τέκνου, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθεί άλλη
Συνεδρίαση Δ.Σ. μέχρι την λήξη της τρέχουσας αναρρωτικής άδειας, ήτοι έως τις 18.07.2013.
Ο κ. Φωκάς ρωτά αν η κ. Καραγιάννη, παρόλο που απουσιάζει με άδεια, επισκέπτεται
τον Φορέα.
Η κ. Καραγιάννη, αλλά και ο κ. Μήτσαινας, απαντούν θετικά, αφού η κ. Καραγιάννη
προσέρχεται στον Φορέα όχι μόνο για την διεκπεραίωση της δικής της υπόθεσης, αλλά και
για να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στην νέα Τεχνολόγο Γεωπονίας, η οποία προσλήφθηκε
πρόσφατα στον Φορέα.
Μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 10η)
την αιτούμενη άδεια άνευ αποδοχών της κ. Βασιλικής Καραγιάννη, MSc Γεωπόνου του
Φορέα, για το χρονικό διάστημα από 19 Ιουλίου 2013 έως 19 Νοεμβρίου 2013.

Θέμα 6ο:Πορεία υλοποίησης του Τεχνικού Δελτίου.
 Ο κ. Μήτσαινας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ., ότι στις 10.5.2013 εγκρίθηκε η 2η
τροποποίηση της Πράξης “Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας Εθνικού Δρυμού
Αίνου” και συνεπώς ο Φορέας, μπορεί να προχωρήσει στην προκήρυξη του Ανοιχτού
Διαγωνισμού του 2ου Υποέργου με τον τίτλο “Παραγωγή Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού”,
αλλά και η προκήρυξη των δύο μελετών “Μελέτη Διαχειριστικού Σχεδίου της
Προστατευόμενης Περιοχής” και “Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη
του Εθνικού Δρυμού Αίνου”, οι οποίες στο νέο Τεχνικό Δελτίο αποτελούν πλέον ξεχωριστά
Υποέργα (Υποέργα 3 & 4). Για τα τεύχη δημοπράτησης, σε συνεργασία με την κ. Αγάπη
Καραβασιλειάδου του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. έχουν ήδη ληφθεί διορθώσεις και υποδείξεις, τις οποίες
ο κ. Ξανθάκης έχει ενσωματώσει και αναμένεται η εκ νέου αξιολόγηση των τευχών,
προκειμένου στη συνέχεια να υπογραφεί η προέγκριση δημοπράτησης και οι δύο μελέτες να
προκηρυχθούν.
Όσον αφορά το Υποέργο “Παραγωγή Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού”, αλλά και
γενικότερα σε όλους σχεδόν τους ανοιχτούς διαγωνισμούς που πρόκειται να προκηρυχθούν
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από Φ.Δ., ο κ. Μήτσαινας ενημερώνει ότι έχει καθυστερήσει σημαντικά η έγκρισή τους από
το Υ.Π.Ε.Κ.Α.. Το κείμενο του συγκεκριμένου διαγωνισμού έχει σταλεί από τον Απρίλιο του
2012 και μετά από κάποιες παρατηρήσεις, οι οποίες οδήγησαν στην τροποποίηση του
Τεχνικού Δελτίου, υπάρχει η ελπίδα ότι δεν θα καθυστερήσει περαιτέρω η έγκρισή του. Η κ.
Κούρτελη βρίσκεται σε συνεργασία με το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., ώστε να διευκολύνει την γρήγορη
διεκπεραίωσή του θέματος.
 Ο κ. Μήτσαινας, σε αυτό το σημείο, πληροφορεί τα μέλη του Δ.Σ. για την άψογη
συνεργασία μεταξύ του προσωπικού του Φορέα και της ομάδας που έχει αναλάβει την Δράση
“Υποβοήθηση στην καταγραφή, παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση της πανίδας του
Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Κεφαλονιάς-Ιθάκης”.
Μάλιστα, ο κ. Μήτσαινας αναφέρει ότι κατόπιν πρόσφατης πολύ επιτυχημένης εργασίας
πεδίου, εντοπίστηκαν αρκετά νέα είδη νυχτερίδων για το νησί της Κεφαλονιάς.
Σε σχετική ερώτηση της Προέδρου, ο κ. Μήτσαινας αναφέρει ότι δεν βρέθηκαν
ενδημικά είδη και προσθέτει ότι μόνο στην περιοχή του Κουτάβου, εντοπίστηκαν δύο με τρία
νέα είδη. Για την διερεύνηση της περιοχής του Κουτάβου, αφιερώθηκε ένα ολόκληρο βράδυ,
όπου συλλέχθηκαν περίπου 35-40 άτομα.
Ο κ. Μήτσαινας στην συνέχεια εξηγεί τον τρόπο εργασίας στο πεδίο για τη συλλογή και
μελέτη των νυχτερίδων και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε.
Ο κ. Κουρής ρωτά ποιες θέσεις μελετήθηκαν και ο κ. Μήτσαινας απαντά ότι οι θέσεις
επιλέχθηκαν ήδη από την προηγούμενη επίσκεψη της ομάδας στην Κεφαλονιά. Επιπλέον,
προσκαλέστηκε μια ομάδα Άγγλων εμπειρογνωμόνων, με την οποία η συνεργασία διήρκεσε
περίπου δέκα ημέρες και οι οποίοι διέθεσαν δωρεάν και ακριβό εξοπλισμό. Οι Άγγλοι
ενθουσιάστηκαν τόσο από τη συνεργασία και τα αποτελέσματα που εκδήλωσαν μεγάλο
ενδιαφέρον να επισκεφθούν εκ νέου την Κεφαλονιά στις 9-19 Οκτωβρίου.
Ο κ. Κουρής ρωτά για συγκεκριμένα σημεία, όπου πραγματοποιήθηκαν συλλογές και ο
κ. Μήτσαινας απαντά στην περιοχή του Κουτάβου, και πιο συγκεκριμένα στο ‘νησάκι’ όπου
υπάρχει φρέσκο νερό, όπως επίσης συλλέχθηκαν άτομα από τον Αίνο, από διάφορα σπήλαια
της Κεφαλονιάς αλλά και σε θαλάσσια σπήλαια, στα οποία η μετάβαση έγινε με κανό.
Η Πρόεδρος και η κ. Κατσούνη προτείνουν να εκδοθεί Δελτίο Τύπου με σκοπό την
προβολή του ερευνητικού έργου που πραγματοποιεί ο Φορέας.
Ο κ. Μήτσαινας, συμπληρώνει ότι κατά την διάρκεια της συνεργασίας και κατά την
διάρκεια της ημέρας συλλέγονταν τρωκτικά και εντομοφάγα ζώα του Αίνου και εκφράζει την
λύπη του για το γεγονός ότι άγνωστοι έκλεψαν τις παγίδες που είχαν στηθεί και εκτός αυτού,
σκότωσαν επιδεικτικά και τα ζώα που είχαν πιαστεί.
Ο κ. Κουρής συμφωνεί με την Πρόεδρο και την κ. Κατσούνη για το ότι θα πρέπει να
βγει ένα Δελτίο Τύπου, διότι πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας επίπονης διαδικασίας και το
προϊόν επιστημονικής έρευνας.
Ο κ. Κουρής επί τη ευκαιρία, αναφέρει ότι στην περιοχή του Αγίου Ελευθέριου, έχει
παρατηρηθεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός ακριδών, οι οποίες προκαλούν καταστροφές. Το
ίδιο θέμα είχε αναφέρει και σε περυσινή Συνεδρίαση, όπου οι ακρίδες είχαν παρατηρηθεί
στην περιοχή ‘Μωλού’. Ο κυριότερος φόβος του κ. Κουρή, είναι μήπως μετακινηθούν από
την περιοχή του Αγίου Ελευθερίου στην περιοχή των Ομαλών και γίνει μεγάλη ζημιά στις
αμπελοκαλλιέργειες. Προτείνει μια συνεργασία με την Κτηνιατρική Διεύθυνση και την
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, ώστε να βρεθεί ένας τρόπος καταπολέμησης των ακριδών,
ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφερειακή Ενότητα και είναι σημαντικό να
ξεκινήσει η προσπάθεια εγκαίρως, έτσι ώστε να προληφθεί η επανεμφάνισή τους τον επόμενο
χρόνο.
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Ο κ. Μήτσαινας προτείνει να συλλεχθούν ορισμένα άτομα ακριδών ώστε να
αναγνωριστούν τα είδη και ο βιολογικός τους κύκλος και να προγραμματισθεί για την
επόμενη χρονιά η βιολογική καταπολέμησή τους.
 Η Πρόεδρος ενημερώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο “Παροχή
Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης”, του 1ου Υποέργου με τίτλο “Πρόγραμμα για την
Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας” (4ος Άξονας Δράσεων: Διοικητική
Υποστήριξη της Υλοποίησης των Δράσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος),
που υλοποιεί ο Φορέας και καθ’ εφαρμογή της από 24.01.2012 υπογραφείσας Σύμβασης
μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και της Αναδόχου της Δράσης, κ.
Μαρίας Γαλιατσάτου, Λογίστριας-Φοροτεχνικού, κατετέθησαν τα παραδοτέα που αφορούν
στην παροχή υπηρεσιών της Αναδόχου για το Β’ τρίμηνο του 2013.
Η 3μελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω Δράσης,
αποτελούμενη από τους κ.κ.:





Γεωργία Καμάρη, Ομότιμη Καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών, Ειδική Επιστήμονα,
Πρόεδρο του Δ.Σ. του Φορέα,
Νίκη Ευθυμιάτου-Κατσούνη, Μέλος της Εταιρείας Προστασίας Φύσεως
Κεφαλονιάς & Ιθάκης, εκπρόσωπο των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων, Γραμματέα του Δ.Σ. του Φορέα,
Γεώργιο Μήτσαινα, Δρ., ΠΕ Βιολόγο, Διευθυντή/Συντονιστή του Φορέα,

συνεδρίασε την Παρασκευή 05.07.2013 και ώρα 10:00 για την παραλαβή των παραδοτέων.
Ακολούθως, συνέταξε και υπέγραψε το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής Παροχής
Υπηρεσιών, το οποίο καταθέτει σήμερα προς έγκριση.
Η Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Μήτσαινα, ο οποίος διαβάζει τμήματα από το
Πρωτόκολλο. Συνοψίζει, λέγοντας ότι η Ανάδοχος υλοποίησε όλες τις εργασίες που
αφορούσαν στις λογιστικές υποχρεώσεις του Φορέα για το παραπάνω χρονικό διάστημα,
καθ’ εφαρμογή της υπογραφείσας Σύμβασης και σύμφωνα με την ισχύουσα Φορολογική και
Ασφαλιστική Νομοθεσία. Οι εργασίες που υλοποιήθηκαν, περιγράφονται αναλυτικά στο
σχετικό έγγραφο που κατέθεσε η Ανάδοχος (αρ. εισ. 466/05.07.2013) και μνημονεύονται στο
Πρωτόκολλο της Επιτροπής.
Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε ομοφώνως την παραλαβή της εν λόγω Παροχής
Υπηρεσιών από την Ανάδοχο και προτείνει στο Δ.Σ. την έγκριση της πληρωμής της
Αναδόχου με το ποσό που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που αυτή παρείχε για το ανωτέρω
χρονικό διάστημα και το οποίο ανέρχεται σε δύο χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ και
εξήντα δύο λεπτά (2.690,62 €), περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων
κρατήσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 11η)
α) την έγκριση του από 05.07.2013 Πρωτοκόλλου της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής της Δράσης με τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης” του 1ου
Υποέργου του Τεχνικού Δελτίου που υλοποιεί ο Φορέας, με βάση την οποία
παραλαμβάνονται τα παραδοτέα της Αναδόχου, κ. Μαρίας Γαλιατσάτου για το Β’ τρίμηνο
του 2013 και
 β) την έγκριση της πληρωμής της Αναδόχου με το ποσό που αντιστοιχεί στην
Παροχή Υπηρεσιών για το εν λόγω χρονικό διάστημα, ήτοι δύο χιλιάδες εξακόσια ενενήντα

16
ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (2.690,62 €), περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών
νομίμων κρατήσεων.
 Ακολούθως, η Πρόεδρος του Δ.Σ., Ομότιμη Καθηγήτρια Γεωργία Καμάρη,
ενημερώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο “Διερεύνηση της ιστορικής
εξέλιξης της βλάστησης του όρους Αίνος”, του 1ου Υποέργου με τίτλο “Πρόγραμμα για την
Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας” (1ος Άξονας Δράσεων: Καταγραφή και
παρακολούθηση της βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοχής – ανάπτυξη καινοτόμων
δράσεων), που υλοποιεί ο Φορέας και καθ’ εφαρμογή της από 01.06.2012 υπογραφείσας
Σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία “Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας”, Αναδόχου της Δράσης, που εκπροσωπείται νομίμως από την Καθηγήτρια κ. Σοφία
Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αντιπρύτανη, Πρόεδρο του ΕΛΚΕ του Α.Π.Θ. και με Επιστημονικό
Υπεύθυνο τον κ. Αχιλλέα Γερασιμίδη, Καθηγητή της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., κατατέθηκε το από 22.05.2013 έγγραφο με το οποίο ζητούν την
εξάμηνη παράταση ισχύος της σύμβασης, ήτοι έως 01.11.2013, διότι: 1. Υπήρξε
καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της Α’ Φάσης της Δράσης εξαιτίας της απαιτηθείσας
επανάληψης των εργαστηριακών αναλύσεων, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσίασε το
υλικό των δειγμάτων, β) καθυστέρησε η πληρωμή από τον Φορέα του ποσού που
αντιστοιχούσε στην ολοκλήρωση της Α’ Φάσης και γ) διότι δεν έχει υπάρξει η δυνατότητα
έναρξης της Γ’ Φάσης (τελευταία Φάση), διότι παρότι ολοκληρώθηκε και έγινε αποδεκτή από
τον Φορέα η Β’ Φάση, δεν έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο ποσό, το οποίο είναι
απαραίτητο για το επόμενο στάδιο.
Μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 12η)
να δοθεί η εξάμηνη παράταση, ήτοι έως τις 01.11.2013, της από 01.06.2012 υπογραφείσας
Σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία “Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας”, Αναδόχου της Δράσης, που εκπροσωπείται νομίμως από την Καθηγήτρια κ.
Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αντιπρύτανη, Πρόεδρο του ΕΛΚΕ του Α.Π.Θ. και με
Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Αχιλλέα Γερασιμίδη, Καθηγητή της Σχολής Δασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.

Θέμα 7ο: Οικονομικά θέματα:
- Λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης ως Υπόλογου – Διαχειριστή/Χρηματοδότηση
Φορέα.
Ο κ. Μήτσαινας, παίρνοντας τον λόγο από την Πρόεδρο, ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ.
ότι στις 19 Απριλίου ο Φορέας έλαβε έγγραφο από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., με το οποίο ζητούν να
μην προβεί ο Φορέας σε καμία πληρωμή από την λήψη του, κατόπιν εμπλοκής που προέκυψε
κατά την διαδικασία θεώρησης χρηματικών ενταλμάτων Φ.Δ.Π.Π. από τον αρμόδιο Επίτροπο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σύμφωνα με την οποία διατυπώθηκαν παρατηρήσεις για μη
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των σχετικών επιχορηγήσεων. Ακολούθησε συνεχής
αλληλογραφία μεταξύ του Φορέα και του Υ.Π.Ε.Κ.Α., έως ότου στις 31.05.2013 ελήφθη το
υπ’ αριθμ. οικ. 105156/30.05.2013 έγγραφο του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., με το οποίο ενημερώνει ότι ο
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου βρίσκεται μεταξύ των επτά Φορέων για τους
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οποίους δεν προκύπτουν ευρήματα και ως εκ τούτου ο Φορέας μπορεί να συνεχίσει
απρόσκοπτα την οικονομική του δραστηριότητα.
Ο Φορέας, στις 05.06.2013 εισέπραξε την πρώτη επιχορήγηση για το έτος 2013 αλλά και
την πρώτη ως Υπόλογος-Διαχειριστής. Τα χρήματα της επιχορήγησης, όπως και κάθε
επιχορήγηση που έχει εισπράξει ο Φορέας έως σήμερα, μεταφέρθηκαν με επιταγή στην
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν και των προφορικών διαβεβαιώσεων που έλαβε από
Υ.Π.Ε.Κ.Α., στο πλαίσιο συνάντησης, παρουσία της Προέδρου του Δ.Σ. του Φορέα, της Γ.Γ.
Υ.Π.Ε.Κ.Α., κ. Μ. Ευαγγελίδου και αρμοδίων για το θέμα υπαλλήλων, ότι ο Φορέας ως
Υπόλογος θα συνεχίσει να κάνει ό,τι έκανε και πριν. Αμέσως μετά την είσπραξη, εστάλη
προς το Τμήμα Διοίκησης Οικονομικού του Υ.Π.Ε.Κ.Α., αίτηση οδηγιών για την εύρυθμη
λειτουργία του Φορέα ως Υπόλογος και μάλιστα στο έγγραφο αναφέρθηκε το γεγονός ότι
κρίνεται ιδιαιτέρως επιτακτική και απαραίτητη η κατά το δυνατόν συντομότερη
προετοιμασία και η αποστολή των σχετικού οδηγού για την λειτουργία του Φορέα ως
Υπολόγου, πριν προκύψουν σοβαρά και δυσεπίλυτα προβλήματα διαχειριστικής φύσεως, τα
οποία ο Φορέας έχει επιτυχώς αποφύγει μέχρι σήμερα. Επί του συγκεκριμένου εγγράφου, δεν
έχει ληφθεί καμία απολύτως απάντηση έως σήμερα.
Αργότερα, όμως και ενώ ο Φορέας είχε ήδη προχωρήσει σε εκταμιεύσεις, ελήφθη το υπ’
αριθμ. πρωτ. 28518 /ΕΥΘΥ 556/24.06.2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Επενδύσεων- ΕΣΠΑ. Το συγκεκριμένο έγγραφο αναφέρει ότι σε περιπτώσεις που το ΝΠΙΔ
εκτελεί έργο με “ίδια μέσα” δεν κρίνεται ότι ο ορισμός του ως υπολόγου – διαχειριστή είναι η
βέλτιστη λύση.
Το κυριότερο όμως είναι ότι στο έγγραφο αυτό αναφέρεται ότι απαγορεύεται απολύτως
η ανάληψη χρημάτων με επιταγή από το ΝΠΙΔ και η μεταφορά τους σε άλλο λογαριασμό
του, ώστε να πραγματοποιηθούν από εκείνον οι πληρωμές. Τέτοια ενέργεια, συνιστά
παράβαση καθήκοντος και θεμελιώνει πειθαρχικό αδίκημα τόσο στον εντέλλοντα όσο και σε
αυτόν που εκτελεί την ανάληψη. Ο κ. Μήτσαινας σχολιάζει ότι η συγκεκριμένη οδηγία
προέκυψε με το σκεπτικό στο τέλος της υλοποίησης των προγραμμάτων, τα όποια αδιάθετα
υπόλοιπα να μπορούν να ανακατανέμονται για να καλύψουν άλλες ανάγκες, κάτι που δεν
είναι δυνατό να παρακολουθείται και να γίνεται εύκολα αν τα χρήματα φύγουν από την
Τράπεζα της Ελλάδας και μεταφερθούν σε εμπορική τράπεζα. Κατόπιν τούτου, ο Φορέας
αναγκάστηκε και πάλι να σταματήσει οποιαδήποτε συναλλαγή, έως ότου ληφθούν περαιτέρω
οδηγίες από το Υπουργείο.
Ο κ. Μπουρμπούλης, νομικός του Φορέα, έχει την γνώμη ότι το σημείο στο οποίο
αναφέρει ότι η μεταφορά χρημάτων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, δεν ευσταθεί, αφού δεν
υπήρξε καμία οδηγία για το πώς θα πρέπει να ενεργήσει ο Φορέας και από την άλλη αν
ακόμα και παρατύπως έχει γίνει, αυτό δεν αρκεί ώστε να θεμελιωθεί πειθαρχική ευθύνη.
Επιπλέον, όλα τα χρήματα των εκταμιεύσεων έχουν διατεθεί για τους σκοπούς του Φορέα.
Ο κ. Μήτσαινας αναφέρει ότι πληροφορήθηκε από την κ. Κούρτελη, Προϊσταμένη της
Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ., ότι θα σταλεί σύντομα, διευκρινιστικό έγγραφο με το οποίο θα ζητούν την
παύση πληρωμών έως ότου διευθετηθεί το συγκεκριμένο θέμα, επειδή ακριβώς ο Φορέας δεν
είναι ο μοναδικός ο οποίος μετέφερε την επιχορήγηση σε εμπορική τράπεζα.
Η Πρόεδρος αναφέρει ότι σε συνεννόηση και με τον κ. Κουρή, αποφασίστηκε να
πραγματοποιηθεί μόνο η πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού του Φορέα για τον μήνα
Ιούνιο, οπότε και θα παραμείνει υπόλοιπο στον λογαριασμό που τηρεί ο Φορέας στην Εθνική
Τράπεζα για το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. έως ότου ληφθεί το έγγραφο.

18
-

Αναθεώρηση Προϋπολογισμού για το 2013 και σχέδιο Προϋπολογισμού για το
2014.

Ο κ. Μήτσαινας, ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ., ότι θα πρέπει, αρχικά, να διορθωθεί ο
προϋπολογισμός του έτους 2013, εξαιτίας της λάθος κατανομής ποσού στον κωδικό
Πωλήσεις Υπηρεσιών ενώ ο Φορέας το αντίστοιχο ποσό το είχε προβλέψει στον κωδικό
Πιστωτικοί Τόκοι, από την Διεύθυνση ΟΠΣ-ΔΕΚΟ. Ο κ. Μήτσαινας τονίζει ότι παρόλο που
περικόπηκε αρκετά το κονδύλι της μισθοδοσίας του προσωπικού, αυτό δεν αποτελεί
πρόβλημα για την πληρωμή του μέσα στο 2013.
Η κ. Γαλιατσάτου, Φοροτεχνικός του Φορέα, συμφωνεί ότι ακόμα και με το ενιαίο
μισθολόγιο δεν προκύπτουν σημαντικές διαφορές από τον προϋπολογισμό που είχε αρχικά
εγκρίνει το Δ.Σ. του Φορέα.
Η Πρόεδρος, με την ευκαιρία, αναφέρει ότι όσον αφορά τον προϋπολογισμό της
μισθοδοσίας δεν έχει συμπεριληφθεί το επίδομα ευθύνης του κ. Μήτσαινα,
Διευθυντή/Συντονιστή του Φορέα, το οποίο με τη εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου,
καταργήθηκε. Η Πρόεδρος, επικοινώνησε σήμερα με τον Νομικό Τμήμα του Υ.Π.Ε.Κ.Α.,το
οποίο την διαβεβαίωσε ότι εφόσον αναγράφεται ρητά στην υπογραφείσα σύμβαση του κ.
Μήτσαινα, ότι αναλαμβάνει την θέση και τα καθήκοντα του Διευθυντή/Συντονιστή του
Φορέα, τότε το Δ.Σ. μπορεί να πάρει απόφαση για το αν θα συνεχίσει να του δίνεται. Το
ανώτερο ποσό που μπορεί να δοθεί είναι τετρακόσια ευρώ. Η Πρόεδρος προτείνει να
συνεχίσει να δίνεται το επίδομα αυτό στον κ. Μήτσαινα.
Ο κ. Φωκάς αναφέρει ότι εφόσον αυτό είναι εφικτό και υπάρχει η οικονομική
δυνατότητα, να δοθεί το ανώτερο ποσό που δίνεται σε ανάλογες περιπτώσεις.
Η Πρόεδρος, αναφέρει ότι ο κ. Μήτσαινας, προσφέρει καθημερινά πάρα πολλά στον
Φορέα και η δουλειά που κάνει είναι άψογη. Ακόμα είναι πολύ περήφανη όταν μαθαίνει ότι
ο Φορέας είναι από τους λίγους που δουλεύει άψογα και διοικητικά και οικονομικά, με την
βοήθεια βέβαια και της κ. Γαλιατσάτου. Ενώ σε σχόλιο της κ. Κατσούνη, ότι ο κ. Μήτσαινας
προσφέρει και στο θέμα της παρακολούθησης, η Πρόεδρος συμφωνεί και προσθέτει ότι ο
Φορέας κάνει την καλύτερη δουλειά και όπως είπε ο κ. Μήτσαινας προηγουμένως ο Φορέας
συνεργάζεται με τις ομάδες που έχουν αναλάβει τις Δράσεις της Παρακολούθησης, όπως
είναι για την χλωρίδα, πανίδα, τύπων οικοτόπων κ.λπ. Με άλλα λόγια εκτελούμε στην
εντέλεια όλους τους σκοπούς για τους οποίους υπάρχουν οι Φ.Δ.Π.Π. Η άψογη λειτουργία
του Φορέα, οφείλεται εν πολλοίς στον κ. Μήτσαινα, όσο βέβαια και στο υπόλοιπο
προσωπικό. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελε να ευχαριστήσει τον κ. Μήτσαινα για όλα αυτά
που προσφέρει στον Φορέα.
Η κ. Γαλιατσάτου, διαβάζει τμήμα του άρθρου 18 του ν. 4024/2011 το οποίο αναφέρεται
σε ποιες θέσεις ευθύνης καταβάλλεται το εν λόγω επίδομα.
Ο κ. Κουρής θεωρεί ότι δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε, διότι το άρθρο αναφέρεται
σε θέσεις του δημοσίου.
Ο κ. Φωκάς αναφέρει ότι στην εργασία του ως Προϊστάμενος Γραφείου, δεν εισπράττει
κάποιο επίδομα.
Η Πρόεδρος τονίζει ότι το συγκεκριμένο θέμα θα διερευνηθεί διεξοδικά, προτού ο
Φορέας προβεί σε κάποια ενέργεια. Προς το παρόν τίθεται μόνο ως πρόταση.
Ο κ. Μπουρμπούλης θεωρεί ότι μπορεί να εφαρμοστεί, αφού στον Φορέα, εφαρμόζεται
ο νόμος του ενιαίου μισθολογίου, και δεν έχει νόημα να εφαρμόζεται το ένα άρθρο και όχι
ένα άλλο.
Η κ. Γαλιατσάτου διευκρινίζει ότι για το προσωπικό που εργάζεται σε Ν.Π.Ι.Δ. με
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ισχύει ότι θα κατατάσσονται σε μισθολογικά
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κλιμάκια, σύμφωνα με τα προσόντα που διαθέτει ο κάθε υπάλληλος, όμως δεν θα
κατατάσσονται σε βαθμούς.
Ο κ. Φωκάς παρατηρεί ότι σε παρόμοιες διαδικασίες του δημοσίου, έχει παρατηρηθεί το
φαινόμενο να δίνονται επιπλέον παροχές σε μερικούς και όχι σε όλους.
Η Πρόεδρος επισημαίνει ότι μόνο εφόσον είμαστε νομικά κατοχυρωμένοι θα δοθεί το
επίδομα στον κ. Μήτσαινα.
Ο κ. Μήτσαινας αναφέρει ότι σε επικοινωνία με δύο νομικούς σύμβουλους τους
Υ.Π.Ε.Κ.Α. και σε σχετική ερώτηση, ζήτησαν να εξετάσουν την υπογεγραμμένη σύμβαση
του κ. Μήτσαινα με τον Φορέα και θεώρησαν ότι μπορεί να δοθεί το επίδομα κατόπιν
απόφασης του Δ.Σ.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 13η)
να δοθεί στον κ. Γεώργιο Μήτσαινα, Δρ Βιολόγο του Φορέα, από τη στιγμή ένταξής του στο
ενιαίο μισθολόγιο, το επίδομα θέσης ευθύνης, αντίστοιχο με αυτό των Προϊσταμένων
Διευθύνσεων Διοίκησης, ήτοι 400 € μηνιαίως, καθώς η σύμβασή που έχει υπογράψει με το
Φορέα τον ορίζει σαφώς Διευθυντή/Συντονιστή του Φορέα.
Ο κ. Μήτσαινας συνεχίζοντας το θέμα της αναθεώρησης του Προϋπολογισμού,
υπενθυμίζει στα μέλη του Δ.Σ. ότι όπως είχε αναφερθεί και στην προηγούμενη Συνεδρίαση, η
Διεύθυνση ΟΠΣ-ΔΕΚΟ αναπροσάρμοσε τον προϋπολογισμό, κατά πώς αυτή έκρινε. Στις
αλλαγές περιλαμβάνεται και η από μέρους τους λάθος κατανομή ποσού στον κωδικό
Πωλήσεις Υπηρεσιών ενώ ο Φορέας το αντίστοιχο ποσό το είχε προβλέψει στον κωδικό
Πιστωτικοί Τόκοι, καθώς δεν διαθέτει έσοδα από Πωλήσεις Υπηρεσιών.
Γενικότερα, υπήρξε μια μείωση του προϋπολογισμού κατά 47.000 € περίπου, με την
μεγαλύτερη μείωση να παρατηρείται στην μισθοδοσία του προσωπικού. Το σημαντικότερο
όμως πρόβλημα είναι ότι αφαιρέθηκε εντελώς κονδύλι, ύψους 35.280 €, το οποίο
προβλεπόταν για την συμπλήρωση και ολοκλήρωση των προμηθειών του Φορέα όπως αυτές
ορίζονται από το Τεχνικό Δελτίο. Πλέον, με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, ο Φορέας
δεν μπορεί να προχωρήσει στην διαδικασία προκυρήξεων (1 Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος και 1 Πρόχειρος Διαγωνισμός) για τις εν λόγω προμήθειες και φυσικά δεν
μπορεί να δικαιολογήσει προμήθειες, οι οποίες παρελήφθησαν στο τέλος του 2012 και
αποπληρώθηκαν εντός του 2013. Κανονικά το αίτημα για αναθεώρηση του Προϋπολογισμού,
πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτική τεκμηρίωση, απευθυνόμενη προς τον ίδιο τον Υπουργό
Οικονομίας, γι’ αυτό το λόγο προτείνει ο Φορέας να υποβάλει την αναθεώρηση του
προϋπολογισμού κατευθείαν ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος ΟΠΣ-ΔΕΚΟ, ελπίζοντας
ότι θα γίνει αποδεκτό.
Μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 14η)
την ηλεκτρονική υποβολή της αναθεώρησης του Προϋπολογισμού του έτους 2013, οι
σχετικοί πίνακες του οποίου διαμορφώνονται σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό και
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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 Ο κ. Μήτσαινας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι στις 26 Ιουνίου ελήφθη
ηλεκτρονικό μήνυμα από το Τμήμα Διοίκησης Οικονομικού του ΥΠΕΚΑ με το οποίο
ζητούσαν έως τις 30 Ιουνίου 2013 (ημέρα Κυριακή!) να υποβληθεί ο Προϋπολογισμός του
Οικονομικού Έτους 2014, ενώ η εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους είχε
αποσταλεί σε αυτούς από τις 31 Μαΐου.
Την αμέσως επόμενη μέρα από την λήψη της παραπάνω εγκυκλίου, απεστάλη έγγραφο
με το οποίο ο Φορέας ενημερώνει ότι αδυνατεί να καταρτίσει εντός δύο ημερών σχέδιο
Προϋπολογισμού του Φορέα για το έτος 2014, δεδομένου ότι η 30.06.2013 αποτελεί
Κυριακή. Εξάλλου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα, ο
Προϋπολογισμός του Φορέα για κάθε οικονομικό έτος κατατίθεται τον Οκτώβριο και πρέπει
να εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Φορέα.
Ο κ. Μήτσαινας συνεχίζει λέγοντας ότι, χθες 4 Ιουλίου, ο Φορέας έλαβε εκ νέου
ηλεκτρονικό μήνυμα από το Τμήμα Διοίκησης Οικονομικού με το οποίο πληροφορούν τους
Φορείς ότι κατόπιν εντολής της Γενικής Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών Υ.Π.Ε.Κ.Α., θα
πρέπει να αποσταλεί ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2014 έως την Δευτέρα 8 Ιουλίου.
Εν συνεχεία, και αφού δεν υπάρχει έως σήμερα αντίστοιχη διευκρίνιση, ο Φορέας ζήτησε να
διευκρινιστεί το για το αν θα πρέπει ο προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2014 να
καταρτιστεί με γνώμονα τον προγραμματισμό δράσεων του Φορέα, σαν αυτόνομη οντότητα,
ή σε διαφορετική περίπτωση, να αποστείλουν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο και
το από ποιον θα καταρτιστεί ο προϋπολογισμός του νέου Φορέα που θα λειτουργήσει από
23.01.2014 κατόπιν της επικείμενης συγχώνευσης, καθ΄ εφαρμογή του Ν. 4109/2013.
Μετά από συζήτηση και παροχή απαντήσεων σε σχετικά ερωτήματα, τα μέλη του Δ.Σ.
του Φορέα,
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 15η)
την κατάρτιση και υποβολή του Προϋπολογισμό του Φορέα για το οικονομικό έτος 2014, ο
οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, με βάση τα προβλεπόμενα
στο προγραμματισμό υλοποίησης του Τεχνικού Δελτίου του Φορέα.
 Η κ. Γαλιατσάτου, ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ., ότι εμμέσως πληροφορηθήκαμε για
μια επιπλέον κράτηση που θα πρέπει να εφαρμοστεί στους μισθούς του προσωπικού και
συγκεκριμένα 1% υπέρ ΟΑΕΔ.
Ο κ. Μήτσαινας επισημαίνει ότι ο Φορέας ουδέποτε είχε ενημερωθεί σχετικώς από το
Υπουργείο.
Η κ. Γαλιατσάτου συνεχίζει λέγοντας ότι για την συγκεκριμένη κράτηση έχει
αναδρομική ισχύ από 01.01.2011, κάτι βέβαια που είναι εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοσθεί
στον Φορέα σήμερα.
Ο κ. Μήτσαινας αναφέρει ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί η αναδρομική ισχύς, καθ’
όσον από τότε μέχρι σήμερα στον Φορέα εργάζεται και προσωπικό το οποίο έχει αποχωρήσει
λόγω λήξης των συμβάσεών του. Επιπλέον, το ποσό των κρατήσεων κατατίθεται απευθείας
σε λογαριασμό του ΟΑΕΔ στην Εθνική Τράπεζα.
Η κ. Γαλιατσάτου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο μέτρο αποφασίστηκε τον Ιούλιο του
2011 και τον Νοέμβριο του ίδιου έτους ψηφίστηκε και ορίστηκε να έχει αναδρομική ισχύ από
01.01.2011. Στην συνέχεια και με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας δόθηκε η εντολή στα
Υπουργεία να ενημερώσουν τους εποπτευόμενους φορείς τους, ωστόσο στον Φορέα η
εγκύκλιος αυτή δεν κοινοποιήθηκε ποτέ και από όσο μπορεί να γνωρίζει κανείς, δεν έχει γίνει
ανάλογη ενημέρωση άλλων Φ.Δ.
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Η Πρόεδρος, αλλά και ο κ. Φωκάς θεωρούν, ότι από την στιγμή που δεν ενημερώθηκε
σχετικά ο Φορέας, ίσως δεν πρέπει να προχωρήσει στην κράτηση.
Ο κ. Μήτσαινας και η κ. Γαλιατσάτου διαφωνούν αφού ο νόμος υφίσταται και είναι σε
ισχύ.
Ο κ. Φωκάς θεωρεί εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει ο Φορέας να εφαρμόσει το μέτρο
αυτό, αφού πως είναι δυνατόν να εισπράξουμε το ποσοστό που αναλογεί από τους μισθούς
του προσωπικού που έχει αποχωρήσει από τον Φορέα.
Η κ. Γαλιατσάτου προτείνει κρατηθεί το 1% από το μισθό του προσωπικού, ξεκινώντας
από την αρχή του 2013.
Ο κ. Κουρής συμφωνεί και αυτός ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα και προτείνει να
εφαρμοστεί από σήμερα που λάβαμε γνώση του συγκεκριμένου νόμου.
Η κ. Γαλιατσάτου αναφέρει ότι η συγκεκριμένη κράτηση δεν βαρύνει τον Φορέα αλλά
τον εργαζόμενο και εκφράζει κάποιο προβληματισμό για κάποιο πιθανό μελλοντικό έλεγχο, ο
οποίος μπορεί να καταλογίσει την μη κράτησή του ποσοστού στον Φορέα.
Η Πρόεδρος προτείνει να διερευνηθεί περαιτέρω ο τρόπος που ο Φορέας θα χειρισθεί το
συγκεκριμένο θέμα.
Στη συνέχεια, ο κ. Μήτσαινας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τις δαπάνες του Φορέα
από το ταμείο του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα που
μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.:
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2013
18.04.2013

FORTHNET A.E.

122,88 €

Τέλη τηλεπικοινωνιώνINTERNET

-

-

-

-

05.06.2013

Ταμειακή Διευκόλυνση
από κ. Μήτσαινα

-2.664,48
€

05.06.2013

ΔΟΥ Αργοστολίου

1.224,58 €

ΦΜΥ Α' Διμήνου 2013

05.06.2013

ΔΟΥ Αργοστολίου

1.439,90 €

ΦΜΥ Β' Διμήνου 2013

07.06.2013

κ. Γεώργιο Μήτσαινα

5.791,81 €

Μισθοδοσία 01-05.2013

33456642-8

07.06.2013

κ. Διονυσία Σπανού

4.085,78 €

Μισθοδοσία 01-05.2013

33456643-6

07.06.2013

κ. Μιχαήλ Ξανθάκη

5.872,17 €

Μισθοδοσία 01-05.2013

33456644-4

07.06.2013

κ. Κωνσταντίνο Βολτέρα

3.794,52 €

Μισθοδοσία 01-05.2013

33456645-2

07.06.2013

κ. Παναγιώτη Μινέτο

4.331,55 €

Μισθοδοσία 01-05.2013

33456646-1

07.06.2013

κ. Ελένη Κουμαριώτη

3.829,61 €

Μισθοδοσία 01-05.2013

33456647-9

07.06.2013

κ. Γεώργιο Ισμαήλο

4.195,89 €

Μισθοδοσία 01-05.2013

33456648-7

07.06.2013

κ. Γεωργία Λυσίτσα

4.698,60 €

Μισθοδοσία 01-05.2013

33456649-5

07.06.2013

κ. Χρυσούλα Μελέτη

708,93 €

Μισθοδοσία 05.2013

33456650-9

07.06.2013

κ. Βαρβάρα Βουτσινά

817,34 €

Μισθοδοσία 05.2013

33456640-1
ΜΑΙΟΣ 2013
ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

*** ΕΘΝΙΚΗ
***
ΓΡΑΜ.ΕΙΣΠΡ.
172 &
ΕΝΤ.ΠΛΗΡ.
169
*** ΕΘΝΙΚΗ
***
ΓΡΑΜ.ΕΙΣΠΡ.
174 &
ΕΝΤ.ΠΛΗΡ.
168
33456641-0
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33456651-7

07.06.2013

κ. Ιωάννα Ελευθεράτου

790,04 €

Μισθοδοσία 05.2013

33456652-5

07.06.2013

κ. Γρηγόριο Πολλάτο

754,72 €

Μισθοδοσία 05.2013

33456653-3

07.06.2013

κ. Νικόλαο Τούφα

642,75 €

Μισθοδοσία 05.2013

33456654-1

07.06.2013

κ. Ευαγγελία
Τζαννετάτου

98,08 €

Μισθοδοσία 05.2013

33728242-1

07.06.2013

κ. Μαρίνα Μαρκάτου

1.176,97 €

Μισθοδοσία 04.-05.2013

33728243-9

10.06.2013

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

3.706,89 €

Πετρέλαιο κίνησης
οχήματος Φορέα

33728244-7

10.06.2013

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ

1.622,00 €

Πετρέλαιο κίνησης
οχήματος Φορέα

33728245-5

10.06.2013

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γ.
ΔΕΛΛΑΛΗΣ - AMICRO
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

991,03 €

Αναλώσιμα Η/Υ,
φωτοτυπικού

33728246-3

10.06.2013

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

639,60 €

Δημοσίευση περιλήψεων
διαγωνισμών ΑΣΕΠ

33728247-1

10.06.2013

Χρ. Παπαδάτος & ΣΙΑ
Ε.Ε.

492,00 €

33728248-0

10.06.2013

Α. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.

1.326,58 €

33728249-8

10.06.2013

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ.
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ

185,52 €

-

10.06.2013

Ταμειακή Διευκόλυνση
από κ. Μήτσαινα

2.664,48 €

33728250-1

10.06.2013

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΠ.
ΚΟΥΝΑΔΗΣ

120,49 €

33728251-0

10.06.2013

κ. Μαρία Γαλιατσάτου

4.506,24 €

33728241-2

12.06.2013

LOAD ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΕ

394,60 €

Αναλώσιμα Η/Υ,
φωτοτυπικού

33728252-8

19.06.2013

FORTHNET A.E.

145,99 €

Τέλη τηλεπικοινωνιώνINTERNET

Δημοσίευση περιλήψεων
διαγωνισμών ΑΣΕΠ
Περιοδικός έλεγχος
οχήματος Φορέα Ανταλλακτικά
Αγορά αναλωσίμων
γραφικής ύλης
Περιοδικός έλεγχος
οχήματος Φορέα Ανταλλακτικά
Πληρωμή 2 δόσεων (δ'
τρίμηνο 2012 και α'
τρίμηνο 2013) για παροχή
υπηρεσιών Λογιστικής
Υποστήριξης

33728253-6

25.06.2013

ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ν. ΚΟΝΤΟΣ Κ. Ο.Ε.

6.273,00 €

Αποπληρωμή Α' Φάσης
της Δράσης "Υποβοήθηση
στην αξιολόγηση της
κατάστασης διατήρησης
των τύπων οικοτόπων του
Εθνικού Δρυμού Αίνου"

33728254-4

25.06.2013

ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

1.925,84 €

Ελαστικά των δύο
οχημάτων του Φορέα

33357430-3

26.06.2013

Γεωργία Καμάρη

1.457,89 €

Εκτός έδρας δαπάνες για
συμμετοχή στις
Συνεδράσεις του Δ.Σ.

ΙΚΑ Αργοστολίου

19.701,66
€

Εισφορές ΙΚΑ
Φεβρουαρίου (4.168,04
€), Μαρτίου (4.697,57 €),
Απριλίου (4.307,10 €) και
Μαίου (6.528,95 €) 2013

*** ΕΘΝΙΚΗ
***
ΓΡΑΜ.ΕΙΣΠΡ.
155,156, 157,
158 &
ΕΝΤ.ΠΛΗΡ.
159,160,
161,162

28.06.2013
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ΙΟΥΛΙΟΣ 2013
Εκτός έδρας δαπάνες για
συμμετοχή στην
7η/17.12.2012 και στην
1η/12.02.2013
Συνεδρίαση του Δ.Σ.
Έξοδα Ταχυμεταφορών
(Courier)

33728255-2

02.07.2013

κ. Ιωάννης Μαχαίρας

360,90 €

33456655-0

02.07.2013

DHL EXPRSS (ΕΛΛΑΣ)
Α.Ε.

55,51 €

33728256-1

03.07.2013

κ. Γεώργιο Μήτσαινα

1.193,41 €

Μισθοδοσία 06.2013

33728257-9

03.07.2013

κ. Διονυσία Σπανού

767,97 €

Μισθοδοσία 06.2013

33728258-7

03.07.2013

κ. Μιχαήλ Ξανθάκη

1.157,25 €

Μισθοδοσία 06.2013

33728259-5

03.07.2013

κ. Κωνσταντίνο Βολτέρα

702,15 €

Μισθοδοσία 06.2013

33728260-9

03.07.2013

κ. Παναγιώτη Μινέτο

806,74 €

Μισθοδοσία 06.2013

34257556-2

03.07.2013

κ. Ελένη Κουμαριώτη

755,74 €

Μισθοδοσία 06.2013

34257557-1

03.07.2013

κ. Γεώργιο Ισμαήλο

780,22 €

Μισθοδοσία 06.2013

34257558-9

03.07.2013

κ. Γεωργία Λυσίτσα

926,49 €

Μισθοδοσία 06.2013

34257561-9

03.07.2013

κ. Χρυσούλα Μελέτη

700,35 €

Μισθοδοσία 06.2013

34257559-7

03.07.2013

κ. Βαρβάρα Βουτσινά

806,97 €

Μισθοδοσία 06.2013

34257560-1

03.07.2013

κ. Ιωάννα Ελευθεράτου

780,22 €

Μισθοδοσία 06.2013

34257562-7

03.07.2013

κ. Γρηγόριο Πολλάτο

745,44 €

Μισθοδοσία 06.2013

34257563-5

03.07.2013

κ. Νικόλαο Τούφα

755,74 €

Μισθοδοσία 06.2013

34257564-3

03.07.2013

κ. Ευαγγελία
Τζαννετάτου

806,97 €

Μισθοδοσία 06.2013

Τέλος, ο κ. Μήτσαινας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ., ότι κατά το τελευταίο διάστημα
στάλθηκαν από το Φορέα τα κάτωθι έγγραφα οικονομικής φύσης:
Α/Α

Αρ.
Πρωτ.

1

372

27/5/2013 ΥΠΕΚΑ/ Τμ. Διοίκ.
Οικονομικού

Αποστολή οικονομικών στοιχείων
μηνός Απριλίου

2

387

30/5/2013

ΥΠΕΚΑ/ Τμ. Διοίκ.
Οικονομικού

Υποβολή μηνιαίας κατάστασης
αριθμού υπαλλήλων και δαπανών
μισθοδοσίας (Ιαν.-Απρ. 2013)

3

389

31/5/2013

Γραφείο Υπουργού
ΠΕΚΑ

Στοιχεία Φορέα Διαχείρισης Ε.Δ.
Αίνου

4

392

3/6/2013

ΥΠΕΚΑ/ ΕΠΠΕΡΑΑ

Αποστολή Δελτίου Δήλωσης
Δαπανών για Μάρτιο, Απρίλιο και
Μάιο 2013

5

399

10/6/2013

ΥΠΕΚΑ/ Τμ. Διοίκ.
Οικονομικού

Παρακολούθηση τρων πληρωμών
και των οφειλών του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων

6

404

1. ΥΠΕΚΑ/ Τμ.
Διοίκ. Οικονομικού
11/6/2013
2. Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ
3. ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ

Αίτηση οδηγιών για την εύρυθμη
λειτουργία του Φορέα ως Υπολόγου

7

417

18/6/2013 ΥΠΕΚΑ/ Τμ. Διοίκ.
Οικονομικού

Αποστολή ετήσιου δελτίου 3 για το
έτος 2012

Ημερ/νία

Προς

Θέμα

24

8

434

ΥΠΕΚΑ/ Τμ.
25/6/2013 Εποπτείας Νομ.
Προσώπων

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης
προσωπικού του ΦΔΕΔ Αίνου

9

436

26/6/2013 ΥΠΕΚΑ/ Τμ. Διοίκ.
Οικονομικού

Αποστολή μηνιαίου Δελτίου 3 και
Μητρώο Δεσμεύσεων για Μάιο 2013

10

443

ΥΠΕΚΑ/ Τμ. Διοίκ.
27/6/2013 Οικονομικού
Κοιν.: ΓΛΚ

Κατάρτιση προϋπολογισμού οικ.
έτους 2014

11

444

27/6/2013

12

446

ΥΠΕΚΑ/ Τμ.
27/6/2013 Εποπτείας Νομ.
Προσώπων

13

463

5/7/2013

ΥΠΕΚΑ/ Τμ. Διοίκ.
Οικονομικού

ΥΠΕΚΑ/ Τμ. Διοίκ.
Οικονομικού

Μη
ανταποδοτικά
τέλη
εισπραττόμενα από Υπουργεία και
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης
Απασχολούμενοι στο Δημόσιο με
προσωρινές διαταγές και αποφάσεις
ασφαλιστικών μέτρων
Κατάρτιση προϋπολογισμού
έτους 2014 (2)

οικ.

Θέμα 8ο: Διάφορα θέματα.
Τα μέλη του Δ.Σ. δεν έχουν να προτείνουν κάποιο άλλο θέμα για συζήτηση.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της Συνεδρίασης.
Το παρόν Πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Δρυμού Αίνου της 5ης Ιουλίου 2013, υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεωργία Καμάρη

Νίκη Ευθυμιάτου-Κατσούνη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σωτήριος Κουρής
Νικόλαος Παπαδάτος
Παναγής Φωκάς

